
 
  
 

 
วนัท่ี  9  มิถุนายน 2557 

 

เรียน     ท่านผูป้ระกอบการโรงแรม 
  
 

  สถาบนัพฒันาผูป้ระกอบการโรงแรมไทย  ร่วมกบั สมาคมการบริหารโรงแรมไทย    ไดเ้ล็งเห็นความ
จ าเป็นของโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และแนวโน้มความต้องการของลูกค้าท่ีเพิ่มข้ึน จึงได้ริเร่ิมการจดัการ
ฝึกอบรมหลกัสูตร“Green and Lean Hotel 2014”ส าหรับผูป้ระกอบการโรงแรมและผูบ้ริหารโรงแรมระดบัสูง ตั้งแต่ปี  
2552 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ เก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดล้อมภายในโรงแรม  และการลดต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพตามแนวคิด Lean management  หลกัสูตรฝึกอบรมเป็น Modular Course Training ท่ีเนน้ประสบการณ์
จริงโดยมีวิทยากรเฉพาะในแต่ละ Module ก าหนดกลุ่มการเรียนรู้ขนาดเล็กประมาณ 20 คน ต่อ หลกัสูตร เพื่อให้
ความรู้แก่ผูป้ระกอบการ เร่ืองการบริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างผลก าไรและผลตอบแทนการลงทุนท่ี
คุม้ค่า โดยมีคณะวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารโรงแรมและการท่องเท่ียวจากมหาวิทยาลยั และ
สถาบนัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีช่ือเสียงเป็นผูใ้ห้ความรู้ดว้ยการบรรยาย  จดัท ากรณีศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้กิดประสบการณ์จริงและสามารถน าไปใชง้านไดท้นัที 
 

  ทางสถาบันฯ ได้ใช้โรงแรมจ านวน 2 แห่ง เป็นสถานท่ีอบรมเพื่อเป็นทัศนศึกษาส าหรับ
ผูป้ระกอบการโรงแรม  เพื่อให้สมาชิกท่ีเขา้ร่วมการอบรมไดมี้ประสบการณ์ และโอกาสท าความรู้จกัสนิทสนมเพื่อ
สร้างเครือข่ายของผูป้ระกอบการโรงแรมในอนาคต พร้อมหนงัสือน้ี สมาคมฯ ไดแ้นบรายละเอียดหลกัสูตร หากท่าน
สนใจเขา้รับการอบรมหรือตอ้งการค าปรึกษาใด ๆ กรุณาติดต่อ คุณรัชนีวรรณ ประธานอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและ
ฝึกอบรมหมายเลขโทรศพัท ์  08 9410-4150 และส่งใบสมคัรไดท้างแฟ็กซ์ท่ี 02- 574-3819  หรือเขา้ไปดูรายละเอียด
กิจกรรมเพิ่มเติมไดท่ี้ www.ithed.org  
 

                                    ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

                                                                                                                (นายกมล รัตนวิระกุล)                                                                                                                                  
        ประธานสถาบนั 
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หลักสูตร 
การลดต้นทนุและการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

“GREEN & LEAN HOTEL 2014” 

 

สถาบนัพฒันาผู้ประกอบการโรงแรมไทย ร่วมกบั สมาคมการบริหารโรงแรมไทย ได้ริเร่ิมการจดัการฝึกอบรมหลกัสตูร  
Green and Lean Hotel ส าหรับผู้ประกอบการโรงแรมและผู้บริหารโรงแรมระดบัสงูตัง้แตปี่ 2552 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้
เก่ียวกบัการจดัการสิง่แวดล้อมภายในโรงแรม และเพิ่มขดีความสามารถในการพฒันาและปรับปรุงองค์กรของผู้ประกอบการรายเลก็ 
โรงแรมภายในประเทศ ตามแนวคิด Lean Management หลกัสตูรฝึกอบรมเป็น Modular Course Training โดยมวีิทยากรเฉพาะใน
แตล่ะ Module ก าหนดกลุม่การเรียนรู้ขนาดเลก็ ประมาณ 20 คนตอ่หลกัสตูร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเก่ียวกบัการเพิ่ม
ประสทิธิภาพการจดัการ และการบริหารต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อสร้างผลก าไรและผลตอบแทนการลงทนุท่ีคุ้มคา่ โดยมี    
คณะวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารโรงแรมและการทอ่งเที่ยว จากมหาวิทยาลยัและสถาบนัด้านสิง่แวดล้อม  
ที่มีช่ือเสยีงเป็นผู้ให้ความรู้ด้วยการบรรยาย จดัท ากรณีศกึษา และการประชมุเชิงวิชาการ เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เกิด
ประสบการณ์จริงและสามารถน าไปใช้งานได้ทนัที 

 
 Objectives: 
 

1. To increase SME hotel entrepreneurs’ competitiveness in organization development and effective cost 
reduction. 

2. To provide knowledge in effective cost reduction in 3 areas: Manpower, Energy and F&B cost. 
3. To build awareness in environment and improve the environmental management to achieve the international 

standard. 
4. To provide proper understanding in effective energy management 
5. To achieve more sustainable management and ready to serve the emerging demand of environment friendly 

hotel in future. 
 
วตัถปุระสงค์: 
 

1. เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของผู้ประกอบการโรงแรมขนาดกลางและเลก็ ทีเ่ปิดด าเนินการมาแล้ว ในการปรับปรุง
องค์กรและเน้นลดต้นทนุอยา่งมปีระสทิธิภาพ 

2. เพื่อให้ความรู้และเทคนคิวิธีการในการควบคมุต้นทนุการบริหารโรงแรมใน 3 ด้าน คือ  พนกังาน  พลงังาน และ ต้นทนุอาหาร
และเคร่ืองดื่มให้น าไปใช้ได้ทนัที 

3. เพื่อสร้างความตระหนกัในเร่ืองการจดัการสิง่แวดล้อม และปรับปรุงมาตรการรักษาสิง่แวดล้อมให้ได้เทียบเทา่
มาตรฐานสากล 

4. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจอยา่งถกูต้องในการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ 
5. เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถบริหารธุรกิจอยา่งยัง่ยืนและพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เน้นการ

เลอืกใช้บริการโรงแรมทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมากยิง่ขึน้ในอนาคต 



ก าหนดการ 
วันท่ี 1 เสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 / โรงแรม ปทุมวัน ปร๊ินเซส / ห้อง จามจุรี ชัน้ M 
Day 1 Saturday, July 19, 2014 / Pathumwan Princess Hotel / Jamjuree Room / M Floor 

 

09.00 – 12.00 น. 

 แนวคดิโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีคุณลักษณะอย่างไร 
What is a green hotel concept? 
- การออกแบบโรงแรมเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  

Green hotel design 
- การใช้พลงังานทดแทน 

Renewable energy 
- การลดของเสีย 

Reduce waste 
- การลดระยะทางและคา่ใช้จ่ายในการขนสง่ 

Transportation 
โดย  :  นายกมล  รัตนวิระกลุ  

นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 
12.00 – 13.30 น.  :  International Buffet Lunch at “Citi Bristo Restaurant ”Ground Floor   

13.30 – 17.00 น. 

 เทคนิคการลดต้นทุนในห้องอาหาร 
Effective cost reduction in restaurant 
- นโยบาย เมนสูีเขียว Green Menu  ลดการบริโภคเนือ้สตัว์ เพ่ิมการบริโภคผกั ผลไม้ปลอดสารพิษ 

Green Menu design 
- การควบคมุปริมาณอาหารแต่ละรายการให้เหมาะสมโดยไมเ่สียเศษ 

Proper food portion control without waste 
- การเลือกใช้วตัถดุิบในท้องถ่ินเพ่ือลดพลงังานท่ีใช้ในการขนสง่ 

Use local raw materials to reduce transportation cost 
- แนะน าเมนอูาหารเพ่ือสขุภาพ  

Low fat, Low sugar, Low sodium, No MSG 
- การลดปริมาณการใช้น า้ในครัว การบ าบดัน า้เสียและไขมนัท่ีเกิดจากการปรุงอาหารอย่างถูกวิธี 

Reduce usage of water and proper treatment of fat and oily water after cooking 
- การลดความสญูเสียในครัวด้วยการจดัเก็บถกูวิธี 

Reduce waste in the kitchen through proper storage 
โดย  :  ผศ.ดร.นฤมล  นนัทรักษ์ 

 ประธานบริหารหลกัสตูรอตุสาหกรรมอาหารและการบริการ ม.ราชภฎัสวนดสุิต 



วันท่ี 2 อาทติย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 / โรงแรม ปทุมวัน ปร๊ินเซส / ห้อง จามจุรี ชัน้ M 
Day 2 Sunday, July 20, 2014 / Pathumwan Princess Hotel / Jamjuree Room / M Floor 

 

09.00 – 12.00 น. 

 องค์กร แบบ ลีน ท าให้โรงแรมเข้มแขง็ยิ่งขึน้ 
Lean organization will make your hotel healthier 
- สร้างจิตส านกึองค์กรแบบ ลีน ภายในโรงแรม 

Building awareness in your hotel for a lean organization 
- เข้าใจความแตกตา่งของ คณุค่า และ ความสญูเปลา่ 

Understanding the difference between Value and Waste 
- สร้างคณุคา่เพ่ิมในบริการ และขจดัความสญูเปลา่ หรือสิ่งท่ีลกูค้าไมย่อมจ่าย 

Create Value-added service and eliminate Waste or what customers do not want to pay 
โดย  :  นายกมล  รัตนวิระกลุ 
 นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

 
 

12.00 – 13.30 น.  :  Korean Set menu Lunch at “ Kong Ju Korean Restaurant ”Ground Floor 
 
 

13.30 – 17.00 น. 
 เทคนิค 10 ประการในการลดค่าใช้จ่ายในห้องพัก 

10 Steps for Room Cost Reduction 
  

  
 
 
 
 
  
 
 
 โดย  :  นายกิติกร  เถินบริุนทร์  
   ที่ปรึกษา และผู้จดัการทัว่ไป โรงแรมนิมมานไหม 

 
 
 
 
 
  

- คา่ไฟฟ้า / Electricity - คา่ซกัรีด / Laundry 

- คา่น า้ / Water  - คา่สบู ่แชมพ ู/ Amenities 

- พนกังาน / Employees - มินิบาร์ / Mini Bar 

- คา่เคเบิล้ทีวี / Cable TV - คา่น า้ดื่ม / Drinking Water 

- เคมีภณัฑ์ความสะอาด / Cleaning Chemical  - คา่เคร่ืองเขียน / Stationary 



วันที่ 3 เสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 / โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ / ห้อง Bytes / ชัน้ 5 
Day 3 Saturday, July 26, 2014 / Renaissance Hotel, Rajparasong, Bangkok/ Bytes Room/ 5th Floor   

 

09.00 – 12.00 น. 

 เทคนิคการควบคุม และจัดสรรต้นทุนแยกกิจกรรมในโรงแรม   
Cost control and Activity Based Cost Technique for small hotels   
โดย  :  ศาสตราจารย์ พลโท มณเฑียร  ประจวบด ี

ผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

12.00 – 13.30 น.  :  International Buffet Lunch at  “ Flavors Restaurant” 
13.30 – 17.00 น. 

 แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่มาตรฐานโรงแรมสีเขียว   
Guideline to environmental management in hotel to achieve Green accommodation standard  
โดย  :  ดร.นฤพล ศรีตระกลู 

ผู้อ านวยการ ส านกังานสง่เสริมการมีสว่นร่วม 
   มลูนิธิเพื่อการพฒันาสิง่แวดล้อมและพลงังาน 
 
 
 

วันที่ 4 อาทติย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557  / โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ / ห้อง Bytes / ชัน้ 5 
Day 4 Sunday, July 27, 2014 / Renaissance Hotel, Rajprasong, Bangkok/ Bytes Room/ 5th Floor   

 

09.00 – 12.00 น. 

 การใช้มาตรการประหยดัพลังงานและการวางแผนซ่อมบ ารุงล่วงหน้าเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริน้ท์ในโรงแรม 
How to implement Energy saving and preventive maintenance to reduce carbon footprint in hotel 
โดย  :  ดร.ณฐัวรพล รัชสริิวชัรบลุ  Ph.d., PE. (IE) 

ที่ปรึกษาอาวโุส 
บริษัท ซสัเทนเอเบิล เอ็นจิเนยีร่ิง กรุ๊ป จ ากดั  

 

12.00 – 13.30 น.  :  Italian Set Lunch at   “ La Tavola Italian Restaurant” 

13.30 – 17.00 น. 

 เทคนิคการลดปริมาณขยะเศษอาหารในห้องอาหารของโรงแรม 
How to reduce food waste in hotel’s restaurants 
- การวางแผนลดขยะเศษอาหารกอ่นบริโภคและหลงับริโภค 

Pre and post meal waste reduction management 

  โดย  :  นายยศพิชา  คชาชีวะ 
   ผู้จดัการสถาบนัแมบ้่านทนัสมยั 
 
 
 
 



 
 

1. นายกมล  รัตนวิระกลุ               นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 
2. ศาสตราจารย์ พลโท มณเฑียร  ประจวบดี ผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
3. ผศ.ดร.นฤมล  นนัทรักษ์    ประธานบริหารหลกัสตูรอตุสาหกรรมอาหารและ 
    การบริการ ม.ราชภฎัสวนดสุิต 
4. ดร. ณฐัวรพล รัชสิริวชัรบลุ   Ph.d., PE. (IE) 

ท่ีปรึกษาอาวโุส 
       บริษัท ซสัเทนเอเบิล เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั 
5. ดร.นฤพล ศรีตระกลู            ผู้อ านวยการ ส านกังานส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
    มลูนิธิเพ่ือการพฒันาสิ่งแวดล้อมและพลงังาน 
6. นายยศพชิา  คชาชีวะ     ผู้จดัการสถาบนัแม่บ้านทนัสมยั  
7. นายกิติกร  เถินบริุนทร์               ท่ีปรึกษาและผู้จดัการทัว่ไป โรงแรมนิมมานไหม 
    ฯลฯ 

 
 
 

 
 

เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบการ / ผู้บริหารระดบัสงูในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมสัมมนา 
 

1. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมสมัมนา             29,500 บาท ต่อ ท่าน 
2. ค่าธรรมเนียมนี ้รวม         

2.1 ค่าเอกสาร สิ่งพมิพ์ และ ซีดี ประกอบการสมัมนา 
2.2 ค่าวิทยากร 
2.3 ค่าอาหารว่าง วนัละ 2 มือ้  อาหารกลางวนั และเคร่ืองด่ืมตลอด 4 วนั 
2.4 ค่าบริการ อ่ืน ๆ  
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คณะวิทยากร 

ผู้ที่ควรเข้าอบรม 

mailto:ithed2013@gmail.com
http://www.ithed.org/


ใบสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
 

หลกัสูตร  “การลดต้นทุนและการจัดการทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม” 

“GREEN & LEAN HOTEL 2014” 

 
รายละเอยีดผู้สมัคร 

ช่ือ  นาย/นาง/นางสาว      นามสกุล                                อาย ุ

(Name in English) Mr./ Mrs./ Ms.                                                                                                                             (Please use block letter). 

การศึกษาขั้นสูงสุด      ปริญญาตรี             ปริญญาโท              อ่ืน ๆ  โปรดระบุ   

ประสบการณ์การท างาน                ปี      ต  าแหน่งงานปัจจุบนั                                

    บริหารโรงแรมอยูแ่ลว้                         ก าลงัก่อสร้างโครงการโรงแรม                       วางแผนจะท าโรงแรม    

รายละเอยีด / โรงแรม / โครงการ (กรุณากรอกทีอ่ยู่ส าหรับการติดต่อในการส่งเอกสาร) 

ช่ือ                                                      จ านวนหอ้ง 

เลขท่ี               หมู่                  ถนน                ต าบล/แขวง 

เขต/อ าเภอ                                                             จงัหวดั                                                    รหสัไปรษณีย ์

โทรศพัท ์                                               โทรสาร                                                โทรศพัทมื์อถือ 

E-mail                                                                                                   Website 

สนใจเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร  “GREEN &LEAN HOTEL”ส าหรับเจา้ของและผูบ้ริหารโรงแรม / รีสอร์ท / เซอร์วสิอพาร์ทเมน้ท ์

จ านวน                                     คน  และไดช้ าระค่าอบรม  คนละ  29,500  บาท         รวม   บาท 

โดย: โอนเขา้บญัชี มูลนิธิเพือ่สถาบันพฒันาผู้ประกอบการโรงแรมไทย 

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาแจ้งวฒันะ  14 บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 189-1-58068-1 

  กรุณาส่งส าเนาใบโอนเงินและรายละเอยีดการออกใบเสร็จรับเงินทางแฟ็กซ์ เบอร์  :  02 - 574 - 3819 
 

ก าหนดการสมคัร  : ยนืยนัการเข้าร่วมอบรมภายในวนัที ่ 30 มิถุนายน  2557 

  : รับจ านวนจ ากดัเพยีง 20 ท่านเท่านั้น  
 

                                           ลงนาม               ผูมี้อ  านาจ / ผูส้มคัร 



 
 “ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา” 

  

 

อุไรรัตน์  คู่พทิกัษ์ขจร / ทีป่รึกษา 
พ.ีพ.ีเอราวณั ปาล์ม รีสอร์ท / จ.กระบี่ 
     ท ำให้รู้วิธีตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำรได้อย่ำงชัดเจน และเป็นหลักใน
กำรบริหำรจัดกำรเร่ืองต้นทุนของห้องพักและอำหำรได้อย่ำงดี  สำมำรถ
ตรวจสอบได้ตลอดเป็นช่วง ๆ เพ่ือดูตัวตนขององค์กร และดีใจมำกท่ีได้มี
โอกำสมำเรียนในคอร์สนีอ้ย่ำงย่ิง 
     ผู้ประกอบกำรหลำย ๆ องค์กรน่ำเช่ือว่ำยงัไม่ทรำบวิธีตรวจสอบผล
ประกอบกำรได้อีกมำกมำย ท่ีน่ำจะมำเข้ำคอร์สนี้ 
 

 

อุดม  ศรีมหาโชตะ / กรรมการบริหาร 
บ้านทะเลดาวรีสอร์ท / หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 สำมำรถน ำเอำเทคนิคต่ำง ๆ น ำไปใช้ลดต้นทุนในด้ำนต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงต้นทุนของ F&B และ กำรวิเครำะห์ต้นทุนของ
ห้องพัก 

 สำมำรถน ำไปเขียน Service Design, Blue Print และกำรท ำ SOP 
เบือ้งต้นได้ 

 น ำเอำเทคนิค ABC (Activity Base Cost) ไปเป็นเทคนิคในกำรหำ
ต้นทุนตำม Activity Base Cost 

 กำรจัดท ำ Menu Engineering และกำรวิเครำะห์เมนูอำหำร 
 

 

พลศักดิ์  อาคมสุนทร / Executive Vice Chairman 
Century Park Hotel / กรุงเทพฯ 
     ได้รับแบบประเมินงำนใน F&B ซ่ึงจะท ำให้เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีในกำร
ด ำเนินกำรประเมิน “ตนเอง” และน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงแก้ไขงำน
อย่ำงเป็นระบบต่อไป 
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ประภาพร  สิริด ารงพันธ์ุ / ผู้จัดการทัว่ไป 
บ้านอมัพวารีสอร์ท แอนด์ สปา / จ.สมุทรสงคราม 
     ได้รับควำมรู้มำกเก่ียวกับกำรลดต้นทุนในด้ำนห้องพักและ F&B โดย
ได้รับแนวทำงและเคร่ืองมือท่ีจะสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงค่ะ 
 

 

นพวรรณ  ภู่สุวรรณ / กรรมการผู้จัดการ 
โรงแรมริมปิงวลิเลจ / จ.เชียงใหม่ 

 ได้รับควำมรู้ใหม่ ๆ รวมไปถึงได้ทบทวนควำมรู้เดิมท่ีมีอยู่  และ
น ำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง 

 ได้รับค ำแนะน ำ  วิธีกำรแก้ปัญหำจำกผู้มีประสบกำรณ์โดยตรง 
 ได้เพ่ือนใหม่ในธุรกิจโรงแรม 

 

 

ณชญาภา  ภัทรวมิล / กรรมการผู้จัดการ 
เดอะ กรีนเนอร์ร่ี (KU HOME) / กรุงเทพฯ 
     สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับตลอดช่วงกำรอบรมนี้กลับไปพัฒนำในกำร
ด ำเนินงำนในกำรลดต้นทุนได้เป็นอย่ำงดี และมีประโยชน์อย่ำงมำก มี
มุมมองใหม่ ๆ ท่ีอำจจะละเลยหรือคำดไม่ถึง  สำมำรถน ำไปปรับใช้ได้
มำกมำย และเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำง ๆ อีกมำกมำย 
อยำกให้มีเวลำมำกขึน้ หรือระยะเวลำในแต่ละหัวข้อ เพรำะจะได้สำมำรถ
เจำะรำยละเอียดลงลึกมำกกว่ำนีค่้ะ 
     สรุปแล้วมีประโยชน์มำกค่ะ  ขอขอบพระคุณท่ำนอำจำรย์ทุกท่ำนท่ีให้
ควำมรู้ค่ะ 
 

 

ศิริกมล  แก้วแสงอ่อน / ผู้จัดการทัว่ไป 
โรงแรมเมืองลกิอร์ / จ.นครศรีธรรมราช 

 กำรตั้งรำคำขำยท่ีเหมำะสมท้ังในส่วนของห้องพักและงำนจัดเลีย้ง 

 กำรสร้ำง Unique Selling Point ของโรงแรมและห้องอำหำร เพ่ือ
สร้ำงควำมเช่ือมั่นในกำรก ำหนด  Positioning ของโรงแรมให้ตรง
กับกลุ่มลูกค้ำ 

 ทรำบวิธีท ำ Cost Allocation และไปปรับใช้กับโรงแรม 
 



 

เข้มแข็ง  เก่งการค้า / Director of Sales 
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว / จ. เชียงใหม่ 

 มีควำมรู้เร่ืองกำรบริหำรต้นทุนเพ่ิมมำกขึน้ 
 สำมำรถน ำเอำข้อมลูและควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ในกำรค ำนวณจริงได้ 

 
 

 

 

สุนันท์  เตียนโพธิทอง / ผู้จัดการ 
ร่มโพธ์ิแกรนด์ เรสซิเด้นท์ / กรุงเทพฯ 
       ได้ประโยชน์หลำยด้ำน ท้ังในด้ำนควำมคิด กำรวำงแผน และภำคปฏิบัติ 
ขอขอบคุณท่ำนอำจำรย์กมล และอำจำรย์ทุก ๆ ท่ำน รวมถึงผู้บริหำรของ
สมำคมทุก ๆ ท่ำน ท่ีอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ คงมีอะไรท่ีต้องคิดต้องท ำ      
อีกมำก  
 

 

จักรพล  ไทยพานิช /กรรมการผู้จัดการ 
พะงันบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา / จ.สุราษฎร์ธานี 
         เ ป็นหลักสูตรท่ี เ ข้มข้นและครบเค ร่ืองในกำรบริหำรโรงแรม  
นอกจำกนั้นหลักสูตรนีย้งัมุ่งเน้นให้ผู้บริหำรได้ปรับเปล่ียนกระบวนคิด และ
วิธีกำรจัดกำรแบบใหม่ซ่ึงยงัไม่มีหลักสูตรท่ีใดท่ีน ำควำมรู้แบบนีม้ำประยุกต์
อย่ำงจริงจัง  จึงขอแนะน ำผู้บริหำรโรงแรมทุกท่ำนเข้ำร่วมอบรม  เพ่ือน ำไป
พัฒนำองค์กรของท่ำนและอุตสำหกรรมท่องเท่ียวและโรงแรมต่อไป 
 

 

ชัชวาล  วงศ์จร / กรรมการผู้จัดการ 
โรงแรม วี-วนั  / จ.นครราชสีมา 

 ได้ทรำบว่ำยัง มีหลำยอย่ำง ท่ียัง ต้องปรับปรุงอย่ำง เ ร่ง ด่วน 
โดยเฉพำะเร่ืองต้นทุน และกำรลดค่ำใช้จ่ำย 

 ได้รู้ว่ำควรจะปรับเปล่ียนกำรวำงแผนงำนอย่ำงไรให้ดีขึน้ 
 ได้ควำมรู้เพ่ิมเติมอย่ำงมำก 

 
 

 


